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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1358/2011, της Annemarie Grosshans, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος καθηγητών βιοχημείας, μεταξύ των οποίων νικητές βραβείου 
Νόμπελ, συνοδευόμενη από 140 υπογραφές, σχετικά με την απαλλαγή των 
μυγών των καρπών (Drosophila melanogaster) από κτηνιατρικούς ελέγχους 
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ βάσει της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ και της 
απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής

1. Περίληψη της αναφοράς

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι μύγες των καρπών είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή ιατρικών 
και βιοχημικών ερευνών. Εκτρέφονται σε εργαστήρια αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν, 
υπό συνθήκες πλήρους αποστείρωσης, χωρίς να έρχονται ποτέ σε επαφή με τη φύση. 
Ωστόσο, υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, προφανώς 
σύμφωνα με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την 
οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται 
στην Κοινότητα και της απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τους καταλόγους 
ζώων και προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς 
επιθεώρησης. Δυστυχώς, οι συγκεκριμένοι έλεγχοι διενεργούνται κατά τέτοιο τρόπο που 
μπορεί να προκαλέσει μόλυνση της καθαρότητας ή απλά να καταστρέψει την παρτίδα των 
μυγών. Οι διακεκριμένοι επιστήμονες υποβάλλουν αναφορά στο Κοινοβούλιο προκειμένου 
να απαλλαχθούν από την υποχρέωση διενέργειας κτηνιατρικών ελέγχων σε Drosophila 
melanogaster που εισάγονται για επιστημονικούς σκοπούς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.
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Η αναφορά βασίζεται σε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία κτηνιατρικοί έλεγχοι στους 
συνοριακούς σταθμούς επιθεωρήσεων (ΣΣΕ) ενδέχεται να μολύνουν παρτίδες μυγών των 
καρπών και να τις καθιστούν πλέον ακατάλληλες για επιστημονική έρευνα. Επιπλέον, 
αρκετές παρτίδες περιλαμβάνουν νεκρές μύγες των καρπών, καθώς η μεταφορά τους 
καθυστερεί λόγω κτηνιατρικών ελέγχων. 

Ένα παράδειγμα αναφέρεται στην αποστολή μυγών των καρπών από το Bloomington των 
ΗΠΑ στις 22.09.2011, η οποία υπέστη έλεγχο μόνο στους ΣΣΕ του αεροδρομίου της 
Φρανκφούρτης στις 25.10.2011. Ενώ το περιεχόμενο 5 φιαλών μεταφοράς είχε εμφανίσει 
μούχλα και ορισμένες φιάλες περιείχαν νεκρές μύγες των καρπών, η εισαγωγή της παρτίδας 
επιτράπηκε χωρίς περαιτέρω έλεγχο για τη διευκρίνιση του λόγου εμφάνισης μούχλας και 
νεκρών εντόμων. 

Ένα άλλο παράδειγμα αναφέρεται στην παρτίδα 17 φιαλών μεταφοράς με μύγες των καρπών, 
η οποία εισήχθη στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και η οποία περιείχε νεκρές μύγες των 
καρπών σε 9 φιάλες μεταφοράς κατά την άφιξη στον προορισμό της.

Η νομοθεσία της Ένωσης για τους ελέγχους κατά τις εισαγωγές ζώντων ζώων, όπως 
προβλέπεται από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ1, απαιτεί την διεξαγωγή κτηνιατρικών ελέγχων σε 
συγκριμένους ΣΣΕ σε όλες τις παρτίδες ζώντων ζώων. Εξ ορισμού συμπεριλαμβάνονται 
ζώντα έντομα, όπως είναι οι δροσόφιλες που εισάγονται για ερευνητικούς σκοπούς. 

Για να διασφαλιστεί ότι η αποστολή ζώντων ζώων δεν θα καθυστερεί στους ΣΣΕ, το άρθρο 3 
παράγραφος 1 εδάφιο α της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ υποχρεώνει τους εισαγωγείς να 
ενημερώνουν τους εκάστοτε ΣΣΕ σχετικά με την αποστολή ζώντων ζώων μια εργάσιμη μέρα 
πριν την άφιξή της σε έδαφος της ΕΕ και να αναφέρουν τον αριθμό και τη φύση των ζώων 
καθώς και την προβλεπόμενη ώρα άφιξης. Για την ενημέρωση αυτή, ο αρμόδιος για την 
παρτίδα πρέπει να παρέχει στους ΣΣΕ το πρώτο τμήμα του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου 
εισόδου (ΚΚΕΕ), όπως παρέχεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 282/20042

της Επιτροπής. Επίσης, όλες οι παρτίδες ζώντων ζώων πρέπει να οδηγούνται απευθείας στους 
ΣΣΕ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 97/794/ΕΚ της Επιτροπής3,
ζώντα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των εντόμων, δεν απαιτείται να υποστούν ατομική 
κλινική εξέταση ή δειγματοληψία στο πλαίσιο κτηνιατρικού ελέγχου, αλλά απαιτείται να 
υποβληθούν σε παρακολούθηση για την κατάσταση της υγείας τους ως ομάδα. Οι έλεγχοι 
αυτοί είναι απαραίτητοι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στα 
συνοδευτικά έγγραφα των εισερχόμενων στην Ένωση ζώων αληθεύουν, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδών, καθώς και ότι δεν ενέχουν υγειονομικούς κινδύνους.
                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 91/496/EΟΚ της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών 

σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται 
στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ, ΕΕ L 
268, της 24.9.1991.

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 282/2004 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2004 για την καθιέρωση ενός 
εγγράφου για τη δήλωση και τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που 
εισέρχονται στην Κοινότητα, ΕΕ L 49, της 19.2.2004.

3 Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 1997 περί καθορισμού ορισμένων λεπτομερών κανόνων για 
την εφαρμογή της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους σε 
ζώντα ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ΕΕ L 323, της 26.11.1997. 
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Όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους για τα ζώα, η οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου1

ορίζει τις απαιτήσεις για τα ζώντα έντομα. Καθώς η νομοθεσία της Ένωσης δεν έχει ορίζει 
εναρμονισμένους υγειονομικούς όρους για τα ζώα, υπόκειται στην αρμοδιότητα του εκάστοτε 
κράτους μέλους να θεσπίσει εθνικούς κανόνες για την εισαγωγή τέτοιου είδους ζώων. Εάν τα 
ζώα αυτά παρουσιαστούν στους ΣΣΕ ενός κράτους μέλους ώστε να μεταφερθούν σε άλλο 
κράτος μέλος, ο ΣΣΕ του τελευταίου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τους εθνικούς 
υγειονομικούς όρους για τα ζώα του κράτους μέλους προορισμού.

Σχετικά με τα δύο προαναφερθέντα παραδείγματα, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι οι εν
λόγω παρτίδες στάλθηκαν με κανονικό ταχυδρομείο και όχι συγκεκριμένα με τον ειδικό 
κωδικό ΙΑΤΑ που εφαρμόζεται για τις μεταφορές ζώντων ζώων ώστε να διασφαλιστεί η 
αρμόζουσα μεταχείριση, ούτε με κατεπείγον για ταχεία παραλαβή. Η ταχυδρομική σφραγίδα 
στην παρτίδα από το Bloomington αποδεικνύει ότι το δέμα έφυγε από το Bloomington στις 
27.09.2011. Το γερμανικό ταχυδρομείο παρέδωσε το δέμα άμεσα μετά την άφιξή του στον 
ΣΣΕ στην Φρανκφούρτη/Μάιν στις 25.10.2011, αλλά είναι άγνωστο πού βρισκόταν το δέμα 
στο ενδιάμεσο διάστημα. 

Συμπέρασμα

Η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει ταχείς και αποτελεσματικούς κτηνιατρικούς ελέγχους 
ζώντων ζώων στους ΣΕΕ. Η ενημέρωση εκ των προτέρων αποτελεί σημαντικό τμήμα της 
διαδικασίας. Εάν οι σχετικοί ΣΕΕ δεν ενημερωθούν για τα ζώντα ζώα, ενδέχεται να υπάρξουν 
καθυστερήσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και ανάρμοστη μεταχείριση 
των παρτίδων, εάν αποσταλούν με κανονικό ταχυδρομείο και όχι μέσω υπηρεσιών για τη 
μεταφορά ζώων ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ζώα θα φτάσουν εγκαίρως και υγιή στον 
προορισμό τους. 

Εντούτοις, η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι ισχύοντες κανόνες για τις εισαγωγές εντόμων ίσως 
είναι επαχθείς για ορισμένους φορείς και συμφωνεί να εξετάσει τη συναφή νομοθεσία. Η 
διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και η Επιτροπή εξετάζει εάν πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
προβληματισμοί σχετικά με έντομα εργαστηρίου. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος 
προτάσεις για έναν νέο νόμο σχετικά με τους υγειονομικούς όρους για τα ζώα, καθώς και για 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/20042, συμπεριλαμβανομένων γενικών 
διατάξεων για τον έλεγχο κατά την εισαγωγή ζώντων ζώων, η οποία προβλέπεται να εγκριθεί 
έως το τέλος του 2012. Το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο θα περιλαμβάνει λεπτομερείς 
κανόνες για τις εισαγωγές ζώντων ζώων τέτοιου είδους, για τη σύνταξη των οποίων 
ενδεχομένως ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες σχετικά με συγκεκριμένα είδη, όπως είναι οι 
δροσόφιλες, που προορίζονται για έρευνα. 

                                               
1 Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού 

ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων 
που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που 
αναφέρονται στο τμήμα Ι του Παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(268), ΕΕ L 268, της 14.9.1992.

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και 
τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, ΕΕ L 165 της 30.04.04. 
Διορθωμένο κείμενο στην ΕΕ L 191, 28.5.2004.
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Επίσης, η Επιτροπή αναφέρεται στην απάντησή της προς τις γραπτές ερωτήσεις  P-9820/101, 
E-4576/20102, E-000154/20123 και E-001494/2012.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-000154&language=EN
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-000154&language=EN
3      http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-000154&language=EN


